
BESTUURSVERSLAG ROTTERDAM ATLETIEK 2017 

STATISTISCH SPORTIEF: 

• Op dinsdag 31 januari wist Sanne Verstegen op de 800m de limiet (2.03.00) te slechten in 2.02.92 
voor de komende EK indoor te Belgrado. 

• Marc Suvaal en Peter Poppe (beiden M50) zijn de eerste Nederlandse kampioenen van RA van 
2017 op resp. polshoog en de 800m (3-5 februari, Apeldoorn). Een dag later wordt Patrick Kwist 
(M45) Nederlands kampioen op de 1.500m. 

• Tijdens de NK indoor (11-12 februari) is Churandy Martina (samen met Dafne Schippers) 
uitgeroepen tot atleet van het jaar 2016. Tijdens dit NK behaalt RA driemaal goud, tweemaal zilver 
en eenmaal brons. 

• M45 Patrick Kwist wist op 12 februari voor de vierde maal de Nederlandse titel te pakken op de 10 
km weg. M55 Hans Bos werd derde in zijn leeftijdscategorie. 

• Op zaterdag 18 februari verbetert Sanne Verstegen het Nederlands record op de 1.000m indoor van 
Ellen van Langen (2.39,65 uit 1990) tot 2.38.72. Zij liep die tijd in het Engelse Birmingham. 

• Weekend van 18-19 februari: NK indoor voor junioren A/B. Voor RA levert dat 1 gouden en 2 
zilveren medailles op. 

• Tijdens de EK indoor in het Servische Belgrado (3-5 maart) bezorgt Liemarvin Bonevacia Nederland 
de eerste (bronzen) medaille en wel op de 400m. Zijn tijd van 46.26 is tevens goed voor een nieuw 
Nederlands record. Sanne Verstegen komt in de halve finale van de 800m 0,08 seconde tekort voor 
een finaleplaats. 

• Patrick Kwist (M45) wordt op 19 maart voor de derde maal Nederlands kampioen op de halve 
marathon (Nijmegen, 1.12.24). M55 Hans Bos behaalt de bronzen plak in 1.22.35. 

• Op 1 april werd de eerste competitiewedstrijd voor de pupillen gehouden op de Nenijto met een 
recordaantal inschrijvingen (557).  

• Zondag 9 april werd alweer de 37e editie van de Rotterdam Marathon gehouden. Snelste RA-er was 
Marco van Etten in 2.29.07 en snelste RA-ster was Judith Janszen in 3.04.50. 

• Walter Suvaal krijgt op donderdag 27 april uit handen van burgemeester Aboutaleb een koninklijke 
onderscheiding: hij wordt Ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding voor 
de vele jaren als werptrainer in het algemeen en voor sporters met een beperking in het bijzonder. 

• Op 20 mei werden de vrouwen van RA verrassend Nederlands kampioen clubs. Het was voor de 
17e keer dat RA de PJ-beker won. De mannen werden 8e met een verre van complete ploeg. 

• Zaterdag 27 mei: Sanne Verstegen wordt derde op de 800m in het Belgische Oordegem in 2.00.74. 
Dat is onder de WK-limiet voor London, later deze zomer. 

• Vrijdag 9 juni. Tijdens de jaarlijkse barbecue voor vrijwilligers, wordt Peter Blommestijn verkozen tot 
vrijwilliger van 2017. 

• Op zondag 25 juni plaatsen zowel de vrouwen als de mannen masters zich voor de finale op 10 
september a.s. 

• Tijdens het NK junioren A/B in Vught in het weekend van 30 juni - 2 juli, worden van elke kleur 2 
medailles mee terug naar de Nenijto genomen. 

• Op donderdag 6 juli vond de 4e trackmeeting plaats. Gert-Jan Schep (T36) en Take Zonneveld 
(F40) vestigden allebei een nieuw Nederlands record op resp. de 1.500m en kogelstoten. 

• Tijdens de NK voor senioren te Utrecht (13-16 juli) zijn door RA'ers 4 gouden, 2 zilveren en 5 
bronzen medailles veroverd. 

• Tijdens de WK voor senioren te Londen (4-13 aug.) reikt Sanne Verstegen tot de halve finales van 
de 800m. De nat. ploeg 4 x 100m met deelname van RA-sprinters Hensley Paulina, Liemarvin 
Bonevacia en Taymir Burnet worden in de halve finales uitgeschakeld (6e in 38.66). 

• Tijdens de 2e Goudse kaas en stroopwafelwedstrijd weet Take Zonneveld (F40) twee (eigen) 
Nederlandse records te verbeteren: kogel tot 8.01m en speer tot 33.34m. 

• Op 10 september worden de vrouwen 5e en de mannen 12e in de finale van de masterscompetitie 
te Nijmegen. 

• De eerste mannenploeg handhaaft zich in de poule NK teams tijdens de promotie-
degradatiewedstrijd in Amsterdam op 17 september. Op dezelfde dag promoveert de 2e ploeg van 
de RA-vrouwen naar de 1e divisie in Naaldwijk. 

      (met dank aan: Adri van der Berge: chroniqueur RA) 

 



ALGEMEEN: 

• Op donderdag 19 januari werd RA wederom benoemd tot Sportplusvereniging. De eerste keer was 
in 2015. Dit keer geldt de benoeming voor een periode van 4 jaar. 

• Zondag 2 april hebben André Bossche, Bas de Peuter, Cas Barendrecht, Hans van de Berg en 
Jacqueline Toonen met succes hun praktijkexamen afgelegd voor het diploma BLT-3. 

• Tevens wordt er voor de jeugdtrainers een niveau 3 cursus georganiseerd 

• Rob Mahabier neemt als laatste der 'mohikanen' afscheid als beheerder van de Nenijto op vrijdag 7 
juli en gaat nu aan de slag als beheerder op het Langepad. Hiervoor in de plaats komt Vladimir van 
Son. In eerste instantie om weer werkervaring op te doen en dit bevalt beide partijen goed. Tevens 
maakt RA gebruik van de tegenprestatie regeling van de gemeente Rotterdam. Hierdoor kunnen een 
aantal mensen weer werkervaring opdoen bij RA. 

• Er wordt een kleedkamer opgeofferd en hier wordt een nieuwe krachtruimte ingebouwd. Tevens 
wordt hiervoor nieuw materiaal aangeschaft. 

• De kantine (m.n. de bar) wordt opgeknapt. Achterwand en voorgevel van de bar worden met 
steigerhout bekleed. Ook worden diverse ruimtes op de Nenijto geschilderd. De bahndelruimten 
worden van een nieuwe ondervloer voorzien. 

• De locatie Varkenoord en het bestuur zijn druk in gesprek met de gemeente Rotterdam over 
invulling van hun complex. Dit resulteert uiteindelijk in een mooi nieuw clubgebouw (3 portocabins 
groot). Dit leuke, nieuwe onderkomen wordt feestelijk ingewijd met de Don Leon Games in 
september. Leon Jansen neemt officieel afscheid als trainer Varkenoord. 

• Ook op de Nenijto worden een aantal zaken verbouwd. In samenwerking met het Montessori 
Lyceum en de Gemeente Rotterdam wordt het ‘braakliggende terrein’ aan de zijkant van het 
complex omgebouwd tot parkeerterrein. Twintig nieuwe plaatsen die overdag gebruikt worden door 
de docenten en in de avonduren maakt RA er gebruik van. Tevebns verstevigd dit de goed relatie 
met het Montessori. In overleg met hen kan RA het overgebleven terrein gaan ontwikkelen tot 
bootcamp/ callistenics terrein. 

• Na de zomervakantie krijgt de kantine een verdere upgrade door het in gebruik nemen van een 
pinautomaat. Dit systeem is niet alleen financieel handig maar geeft ook meer inzicht in ge-/ en 
verbruik. 

• Annet van der Vaart (jeugdtrainer Varkenoord) wordt genomineerd tot vrijwilliger van 2017 door de 
Rotterdam SportStadAwards. Helaas wordt het evenement door de hevige sneeuwval afgelast. 
Helaas wordt Annet niet verkozen maar voor ons is zijn de kanjer van 2017! 

 


